
De Weg naar de Levensboom 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. Oneindig goede God, door de Totale Verlossing wordt het 
Plan van goddelijke Liefde verwezenlijkt ten bate van het Koninkrijk waarin 
de mensheid zich zal ontplooien. Geef ons een hart dat ontvankelijk is voor 
de Waarheid, zodat wij op een dag de Weg naar de Levensboom kunnen 
nemen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Gn 2, 8-9; 3, 6, 22-24) 

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de mensheid. 

ALLEN: Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van het 
Koninkrijk. 

LECTOR: Vandaag een fragment uit het boek Genesis. 

 Er staat geschreven:  

 Jahwe God legde een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin 
plaatste hij de mens die Hij geboetseerd had. Jahwe God liet uit de grond 
allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te 
eten; daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin en de boom 
van de kennis van goed en kwaad.  

 Toen bracht Jahwe God de mens in de tuin van Eden, om die te 
bewerken en te beheren. En Jahwe God gaf de mens het volgende gebod: 
“Van al de bomen in de tuin moogt ge vrij eten, maar van de boom van de 
kennis van goed en kwaad moogt ge niet eten, want op de dag dat gij 
daarvan eet, moet ge sterven.”  

 Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een 
lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te 
verkrijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan 
haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan.  

 En Jahwe God zei: “Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een 
van Ons is geworden, wil Ik voorkomen dat hij nog plukt van de boom van 
het leven; door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven!” Daarom 
verwees Jahwe God hem uit de tuin van Eden en moest hij de grond gaan 
bebouwen waaruit hij was genomen. 



 Hij verjoeg dus de mens uit de tuin, en aan de oostkant van de tuin van 
Eden plaatste Hij de Cherubijnen met een vlammend zwaard, om de weg 
naar de boom van het leven te bewaken. 

 - Dit was een fragment uit het boek Genesis. Wij danken God. 

Tussenzang  

R./ De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 

De Heer is mijn herder, 
niets kom ik tekort; 
hij brengt mij op grazige weiden. R./ 

Hij brengt mij aan rustige wateren, 
Hij verkwikt mijn ziel. 
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden, 
omwille van zijn naam. R./ 

Al voert mijn weg door donkere dalen, 
ik vrees geen onheil, want Gij leidt mij. 
Uw stok en uw herdersstaf 
geven mij moed en vertrouwen. R./ 

Gij nodigt mij aan uw tafel 
tot ergernis van mijn bestrijders. 
Met olie zalft Gij mijn hoofd, 
mijn beker is overvol. R./ 

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit 
alle dagen van mijn leven. 
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn 

voor alle komende tijden. R./ 

Tweede Lezing (Joh 14, 1-6) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Dankzij de Heer en de Vrouwe hebben we 
voortaan toegang tot het Leven zelf van God. Alleluia. 

PRIESTER:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. 

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 



 Jezus zei tot zijn leerlingen:  

 “Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in 
Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. 

 “Als dit niet zo was, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen 
om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats 
voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult 
zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u 
bekend.” 

 Tomas zei tot Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe 
moeten wij dan de weg kennen?” Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” 

 - Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing (Marie nr. 25, p. 3-4) 

ACCLAMATIE: Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, één 
Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God. 

MOEDER:  Verkondiging uit de werken van de Vrouwe. 

ALLEN: Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid. 

 In de krant “Maria” van februari 1979 schrijft Marie-Paule: 

 Van het Aards Paradijs heeft het volk van God in het verleden enkel 
voorbijgaande schaduwen gekend: bijvoorbeeld het bezit van een aarde 
“die overvloeit van melk en honing”. Omwille van zijn zonden heeft het volk 
van God zijn verblijf hierbeneden tot een plaats van ontreddering gemaakt, 
maar op het einde der tijden, zal God het omvormen in “een tuin van Eden”. 

 In dit nieuwe Paradijs zal het levende water stromen uit de tempel 
waar God zal verblijven. En zoals de profeet Ezechiël schrijft, “zullen op de 
oevers daarvan fruitbomen groeien die aan het nieuwe volk voedsel en 
genezing zullen verschaffen” (47,12). De weg naar de Boom van het Leven zal 
opnieuw geopend worden voor de mensen: “Aan wie overwint zal ik de 
vruchten van de Levensboom geven in het Paradijs van God”, zoals er 
geschreven staat in de Apocalyps [2, 7].  

 Dit paradijselijk leven, dat hersteld zal worden op het einde der tijden, 
zal in meerdere opzichten herinneren aan het eerste Aards Paradijs:  



 Een wonderbaarlijke vruchtbaarheid van de natuur; een universele 
vrede, niet alleen onder de mensen, maar ook in de natuur en bij de dieren; 
vreugde zonder verwarring, waarbij elk lijden zal verdwijnen… en waar de 
oude slang zal zijn verwijderd… 

 Het verschil is dat het eerste Aards Paradijs een gave van God aan de 
mensheid was – en het herwonnen Paradijs zal noodzakelijkerwijs een 
overwinning zijn die behaald werd dankzij Maria, de strijdende Maagd. 

  - Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn. 

Gebed over de gaven 

God-als-Vader en Onbevlekte-als-Moeder, wil met het volmaakte offer van 
de Verlosser en de Mede-Verlosseres het offer verenigen van het brood en 
de wijn die wij U aanbieden. Door “Leven uit Liefde” en onze trouw, smeken 
wij U opnieuw de Weg van de Levensboom te openen voor alle verrezenen 
die zullen leven in het Koninkrijk. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst (Hand 1,8) 

LECTOR: “Jullie zullen een kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over 
jullie zal komen; en dan zullen jullie mijn getuigen zijn...”  

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, maak ons door de genade 
van deze eucharistie steeds meer deelachtig in de universele vrede van het 
herwonnen Paradijs waartoe wij geroepen zijn. Moge de Geest van 
Heiligheid en Waarheid ons doen binnengaan in het ware Leven, om 
eindelijk de schitteringen van heel de Schepping te aanschouwen. Door de 
Heer en de Vrouwe. Amen. 


